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Boekbespreking 

Toestand van de natuur. Veranderingen in 
de Nederlandse natuur. J.A. Weinreich & 
C.J.M. Musters. 1989. Ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij. 241 pp. 
Kosten: ƒ 59,- (excl. porto). Te verkrijgen bij 
SDU Uitgeverij, afd. verkoop, Postbus 20014, 
2500 EA 's-Gravenhage, tel. 070-3789880. 

Het gaat niet goed met de natuur in Neder
land. Achteruitgang blijkt de meest voorko
mende verandering te zijn bij vrijwel alle 
groepen organismen in vrijwel alle Neder
landse regio's. En waar vooruitgang op
treedt, betieft deze de algemene soorten: na
tuur en landschap worden steeds eenvormi
ger. Met deze sombere conclusie kan het rap-
poft kort samengevat worden. Gevreesd 
moet overigens worden dat dit rapport nog 
een te gunstig beeld geeft, doordat er nog 
geen bettouwbaar meetnet voor natuur en 
milieu operationeel is. 
De veranderingen worden vanuit twee invals
hoeken besproken. Vanuit de taxonomische 
invalshoek woiden veranderingen in 11 
planten- en dierengroepen gedocumenteerd. 
Uitgesproken slecht gaat het met de inheem
se vissen, reptielen en dagvlindeis, waat meer 
dan 75% van de soorten achteruitgaan. Van
uit een andere, gebiedsgerichte invalshoek 
worden veranderingen voor 10 regio's uitge
werkt. In het zuiden en het oosten van ons 
land, waar de soortenrijkdom van oudsher 
het hoogste was, is de achteruitgang het 
sterkst. 

Toch is nog niet iedeieen van deze feiten 
doordrongen. De schrijvers suggereren dat 
ondeizoekers meer aandacht zouden hebben 
vooi achteruitgang dan voor vooruitgang. 
Zouden biologen werkelijk menen dat goed 

nieuws over de Nederlandse natuut geen 
nieuws is? Maar ook Weinreich en Musters 
tonen een spoor van twijfel wanneer zij 
schrijven dat 'misschien gunstige ontwikke
lingen ook wel zeldzaam geworden zijn'. 
Het rapport, dat rijkelijk geïllustteerd is met 
kleutenfoto's en tabellen, is een eerste po
ging om de ontwikkelingen in de Nederland
se natuur te beschrijven aan de hand van de 
huidige gegevensbestanden. Er wordt naar 
gesneefd om een dergelijke rapportage regel

matig te herhalen, zodat de publicatie steeds 
vollediger wordt. Gezien de verwachting dat 
de natuut nog verder zal verarmen, mag ge
vreesd worden dat deze rapportage een vrij
wel compleet Requiem voor de Nederlandse 
natuur wordt, met een enkele Ode aan die 
soorten, die zich wel aan de hedendaagse cul
tuur hebben weten aan te passen. 

Thomas W. Kuyper 
Biologisch Station Wijstet 
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Register De Levende Natuur 
De Stichting Heimans en Thijsse Fonds zoekt 

GEGADIGDE (M/V) 

voor het opstellen van een Register van De Levende 
Natuur van 1941 (45ste jaargang) tot heden. Dit zal 
moeten bestaan uit alfabetische lijsten van auteurs, 
soortnamen, trefwoorden en terreinen. 
De sollicitant hoeft niet over de jaargangen te 
beschikken, maar bij voorkeur wel over werkruimte en 
P.C. Vergoeding in overleg. Brieven met opgaaf van 

ingeschatte werktijd richten aan Ir. A. Bakker, secr. 
Stichting Heimans en Thijsse Fonds, Nieuweweg 25, 
6871 CA Renkum. 

Inlichtingen bij Drs. J. H. H. Zwier, tel. 08340-26789 
en Drs. V. de Meester — Manger Cats, tel. 08389-
13437. 
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